
školní parlament- zápis ze dne 25. 04. 2017 
 
Abychom během přestávek netrávili volno pouze u mobilních 
telefonů, máme pro vás pár novinek.    Na školních chodbách se 
nám již brzy objeví v 1. a 3. patře hra TWISTER, která pokud se 
osvědčí, bude umístěna i do 2. patra. Plánujeme ji vytvořit z 
polepů. V blízké budoucnosti v naší škole budeme mít i 
NA SCHODECH NOVÝ DESIGN (tak jako jsou v metru 
reklamy) s motivy taháků, například z českého jazyka 
vyjmenovaná slova, z matematiky násobilka, z dějepisu důležitá 
data, z angličtiny nepravidelná slovesa,... Zkrátka se budete moct učit už jen když budete procházet 
školou! Také nás čekají i POLEPY PODLAH do přízemí, kde si budete moci zaskákat stopy, nebo 
vyzkoušet i jiné hry. 

 
Znáte ten pocit, když si na poslední chvíli vzpomenete, že jste vlastně měli 
na dnešek mít vytisknutý referát, ale vy jste na to zapoměli? Nebo vám jen 
doma nefunguje tiskárna? Pak u nás ve škole bude nová možnost si referát 
VYTISKNOUT V AUTOMATU na tisk pomocí flash disku! Možná ho 
znáte z NC Eden pod názvem RoboCopy. Nejpravděpodobněji by měl být 
umístěn poblíž tříd. Zatím ještě ale stále zjišťujeme podrobnosti. Pokud 
byste o tom chtěli vědět víc, můžete navštívit jejich webové stránky. 
 

 
Ve středu, 26.4. ve škole proběhne HLASOVÁNÍ O NEJOBLÍBENĚJŠÍHO UČITELE A 
UČITELKU  školy. Vedení obejde celý druhý stupeň a každý jedinotlivý žák bude moci zvolit své 
dva favority. Tentokrát ale budeme volit “krále a královnu”. Uvidíme, povede se panu Procházkovi 
obhájit titul? 
 
Vzhledem k tomu, že ne všechny třídy sbírají víčka, chtěli bychom i jejich víčka zužitkovat, a tak 
jsme se rozhodli, že k automatům s nápoji a jídelně přibudou NOVÉ KOŠE NA SBĚR VÍČEK. 
 
BUDOUCÍCH HLÁŠENÍ upozorňující na sraz parlamentu se od nynějška ujme Lukáš Homola z 
9.A, děkujeme! 
 
16.5. PŘÍŠTÍ SETKÁNÍ PARLAMENTU 
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